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Rijp en groen in halve finales
aten we er geen
doekjes om winden, de wijze waarop dit jaar de halve finales van het Nederlands
kampioenschap worden
georganiseerd, is knullig
en amateuristisch. Rijp
en groen, dat mag je
toch wel stellen als de
ratingverschillen oplopen tot boven de 300,
speelt vrolijk dooreen.
¬ Diagram 1.
Dit heeft met topsport
weinig te maken. Maar
genoeg gemopperd. Over
de stand na vier ronden
valt in twee van de vijf
groepen al iets te zeggen.
Anton van Berkel versloeg zijn naaste belagers
en zal zijn voorsprong
niet uit handen geven in
de laatste drie ronden.
Verrassender is de stand
in een van de twee groepen in Emmeloord. Jan
van Dijk, speler bij De
¬ Diagram2.
Oldehove in Leeuwarden, heeft hier twee
punten voorsprong genomen op Wouter
Sipma van ereklasser Hijken. Deze groep
telt slechts 7 deelnemers (want ze melden
zich net zo makkelijk aan als af), zodat Van
Dijk zich met een score van drie uit twee in
de resterende ronden van deelname aan het
NK kan verzekeren.
Diagram 1
Jan van Dijk-Gerbrand Hessing
(Emmeloord, 4 jan. 2014, na 35…14-19??)
De man uit Oerterp heeft twee gevaarlijke
wapens. Hij speelt razendsnel en is een zeer
behendig tacticus. Na zwarts laatste zet
volgde het thematische offer
36.26-21! 17x26 37.38-32!
Zwart kan de gaten op 12 en 14 niet tegelijk
dichten, terwijl wit na 37…19-24 zijn slag
slaat met 38.25-20 24x15 39.34-29 23x43
40.32x1 43-48 41.31-26 48x31 42.36x9 4x13.
In arrenmoede gaf zwart twee schijven
terug met 37…22-27 38.31x33 en verloor
snel. Soms lijken de tegenstanders op het
licht af te komen.
Pepijn van den Brink, vaste kracht van

L

landskampioen Huissen,
presteerde met wit tegen
Van Dijk het volgende:
1.34-29 20-25 2.40-34
15-20 3.45-40 19-24
4.50-45 10-15 5.32-28
17-22 6.28x17 11x22
7.37-32 14-19 8.41-37
5-10 9.46-41 10-14 10.3126 4-10 11.37-31?? 18-23
12.29x27 24-29 13.33x24
20x29 14.34x23 19x46 en
zwart won.
De overwinning van
’snelle Jan’, op de qua
rating hoger ingeschaalde Wouter Ludwig, had
meer inhoud.
Diagram 2
Wouter Ludwig-Jan
van Dijk
(Emmeloord, 18 jan.
2014, na 32…8-12)
33.45-40 21-27
Wit bereidt een aanval
op 24 voor, zwart treft
zijn maatregelen.
34.40-34 (?)
Wit kon duurzaam voordeel behalen met 34.2823 19x39 35.30x10 4x15 36.43x34, maar
moet dan wel de puntige wending 36…1823 37.25-20! 15x24 38.34-30! voorzien.
34…9-13 (!)
Legt zich niet neer bij het passieve 34…1420 en gaat volop in de clinch. Ludwig raakt
er door ontregeld. Hij kon het beste reageren met 35.41-36! 11-16 (18-23?, 34-29!)
36.36-31! 27x36 37.34-29 met voordeel voor
wit.
35.43-39? 27-31! 36.48-43?
Wit moest zich met 36.38-32 of 36.28-22
17x28 37.33x22 18x27 38.38-33 verdedigen.
36…11-16! 37.28-22 (?)
Dan nog liever 37.41-37 en de zwarte dam
na 18-23 toelaten.
37…17x28! 38.33x22 18x27 39.41-37 31-36
40.39-33 12-18!
Wit ziet zijn schijf niet meer terug.
41.34-29 27-32! 42.29x9 32x41 43.42-37
41x34 44.38x27 3x14
en freewheelend haalde Jan de winst binnen. Hij hield een uur bedenktijd over.

